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Úvodné ustanovenie 

 
Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri podávaní tlačív podľa § 39 ods. 9 zákona  
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).  
 

1. oddiel PODÁVANIE PREHĽADU A HLÁSENIA 
  
V súlade s § 39 ods. 9 ZDP zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný predkladať správcovi dane 
v lehote podľa § 49  

a) prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti,  
ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny 
mesiac (ďalej len „prehľad“),  

b) hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým 
zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé 
zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse 
(ďalej len „hlásenie“); hlásenie obsahuje aj meno a priezvisko osoby, ktorej bol príjem poskytnutý, jej 
rodné číslo, nezdaniteľné časti základu dane, poistné a príspevky, ktoré platí zamestnanec, preddavky 
na daň, daňový bonus, zamestnaneckú prémiu a daň, ak nejde o osoby, na ktoré sa vzťahujú osobitné 
spôsoby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu (§ 267 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe 
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže 
Slovenskej republiky a Železničnej polície). 

 
Prehľad a hlásenie sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určuje MF SR (§ 39 ods. 10 ZDP).  
 
V súlade s § 2 písm. aa) ZDP na účely tohto zákona zamestnávateľom je platiteľ príjmov zo závislej činnosti 
podľa § 5 ZDP. V súlade s § 2 písm. v) ZDP platiteľom dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo preddavok 
na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo  
za ne zodpovedá. 
 
Zamestnávateľ, ktorý zamestnancovi vypláca, poukazuje alebo pripisuje k dobru zdaniteľný príjem zo závislej 
činnosti a podľa ZDP mu vzniká povinnosť zrážať a odvádzať preddavky na daň z príjmov, je na účely ZDP 
zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane. 
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2. oddiel PREHĽAD 
 
V súlade s § 39 ods. 12 ZDP prehľad podľa § 39 ods. 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je 
platiteľom dane alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy  
zo závislej činnosti.  
 
Z citovaného ustanovenia vyplýva, že povinnosť podať prehľad u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, sa 
neodvíja podľa toho, či tento odvádza preddavky na daň, alebo je registrovaný u správcu dane ako platiteľ dane 
z príjmu zo závislej činnosti, ale podľa toho, či zamestnancovi vypláca, poukazuje alebo pripisuje k dobru 
zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Napr. zamestnávateľ, ktorý v marci 2017 vyplatil zamestnancom príjem  
zo závislej činnosti za mesiace december 2016 a január 2017, mal povinnosť v lehote do 31.3.2017 podať 
prehľad za február 2017, v ktorom mal okrem iného uviesť úhrnnú sumu preddavkov na daň zrazených v marci  
zo zdaniteľnej mzdy vyplatenej za mesiace december a január. Údaj o tom, za ktorý mesiac bola mzda 
zamestnancom vyplatená, nie je pre tento účel rozhodujúci a v prehľade sa neuvádza. Ak by zamestnávateľ 
v marci 2017 podal dva prehľady, jeden za december 2016 a druhý za január 2017, tento postup by nebol 
správny.  
 
Zamestnávateľ, ktorý v príslušnom mesiaci vypláca, poukazuje alebo pripisuje k dobru zdaniteľné príjmy  
zo závislej činnosti, ale nemá povinnosť odviesť preddavky na daň, v prehľade vždy vyplní údaj týkajúci sa 
úhrnnej sumy zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, t. j. podaný prehľad nemôže 
byť tzv. nulový.  
 
Prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac (§ 49 ods. 2 ZDP). 
Táto lehota sa nedá predĺžiť. Ak zamestnávateľ podá prehľad pred uplynutím kalendárneho mesiaca, správca 
dane v súlade s ustanovením § 39 ods. 9 písm. a) ZDP v nadväznosti na § 49 ods. 2 ZDP oznámi 
zamestnávateľovi, že podaný prehľad nezakladá právne účinky. V rámci súčinnosti správca dane upozorní 
zamestnávateľa, aby prehľad podal v súlade s citovanými ustanoveniami ZDP, t. j. po uplynutí kalendárneho 
mesiaca.  
 
Lehota na podanie prehľadu je v ZDP ustanovená v § 49 ods. 2. ZDP však ustanovuje aj inú lehotu na podanie 
prehľadu, a to v § 49 ods. 4 a 5, ktorá sa vzťahuje len na dedičov.   
 
Ak zamestnávateľ podá prehľad, a u správcu dane vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti 
tohto prehľadu alebo pravdivosti údajov v ňom uvedených, potom správca dane v súlade s § 39 ods. 14 ZDP 
oznámi tieto pochybnosti zamestnávateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil, 
nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť údajov riadne preukázal.  
 
Ak je v lehote na poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie (§ 35 ods. 7 ZDP) 
zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v podanom prehľade, lehota na vrátenie rozdielu daňového bonusu 
alebo zamestnaneckej prémie neplynie odo dňa doručenia výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov prehľadu.  
  
Ak zamestnávateľ zistí, že podaný prehľad neobsahuje správne údaje, podľa § 39 ods. 13 ZDP je povinný podať 
opravný prehľad do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnávateľ zistil,  
že podaný prehľad neobsahuje správne údaje za príslušné obdobie. Na podaný prehľad alebo na podané 
predchádzajúce opravné prehľady sa v tomto prípade neprihliada. Rovnako podá opravný prehľad s vyplnením 
všetkých príslušných údajov aj pri oprave chyby v žiadosti, ktorá je súčasťou prehľadu. Napr. ak zamestnávateľ 
v žiadosti, ktorá je súčasťou prehľadu, uvedie nesprávne číslo účtu, potom suma, ktorú žiada vrátiť, mu môže byť 
vrátená až po podaní opravného prehľadu, v ktorom zamestnávateľ uvedie správne číslo účtu.  
 
2.1 diel Pokuta za oneskorené podanie prehľadu 
Ak je zamestnávateľ povinný podať prehľad a tento nepodá v lehote uvedenej v § 49 ods. 2 na podanie prehľadu, 
správca dane uloží sankciu podľa § 155 daňového poriadku, len ak zamestnávateľovi za tento kalendárny mesiac 
vznikla povinnosť odviesť preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo žiadal správcu dane o vyplatenie 
daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie (§ 39 ods. 11 ZDP).  
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170101#paragraf-48
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170101#paragraf-35.odsek-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170101#paragraf-49.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170101#poznamky.poznamka-132a
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Pri ukladaní pokuty za oneskorené podanie prehľadu musí ísť o riadny prehľad, ktorý bol zamestnávateľ povinný 
podať  a tento nepodal v lehote ustanovenej v § 49 ods. 2 ZDP. Až následne sa skúma, či zamestnávateľovi  
za tento kalendárny mesiac vznikla povinnosť odviesť preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti  
alebo zamestnávateľ žiadal správcu dane o vyplatenie daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie.  
 
Príklad 1 
Zamestnávateľ podal riadny prehľad za mesiac február 2017 dňa 7.4.2017 (termín na podanie bol 31.3.2017), 
v ktorom uviedol odvodovú povinnosť 0 € a nežiadal správcu dane o vyplatenie daňového bonusu  
alebo zamestnaneckej prémie. V máji 2017 zamestnávateľ podal opravný prehľad za mesiac február 2017, 
v ktorom uviedol odvodovú povinnosť 38,90 €. Môže správca dane uložiť zamestnávateľovi pokutu za neskoré 
podanie riadneho prehľadu? 
V súlade s ustanovením § 39 ods. 11 ZDP správca dane pri uložení pokuty za oneskorené podanie prehľadu 
postupuje podľa § 155 daňového poriadku len vtedy, ak bol zamestnávateľ povinný podať prehľad a tento 
nepodal v ustanovenej lehote a zamestnávateľovi za tento kalendárny mesiac vznikla povinnosť odviesť 
preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo žiadal správcu dane o vyplatenie daňového bonusu alebo 
zamestnaneckej prémie. Z podaného opravného prehľadu je zrejmé nielen to, že zamestnávateľ bol povinný 
podať prehľad za mesiac február, ktorý nevyplnil správne, ale aj to, že mu vznikla povinnosť odviesť preddavky 
na daň z príjmov zo závislej činnosti v sume 38,90 €. Správca dane v danom prípade uloží pokutu za oneskorené 
podanie riadneho prehľadu v súlade s § 155 daňového poriadku.  
 
Ak v oneskorene podanom prehľade sú vyplnené len identifikačné údaje zamestnávateľa (prvá strana) a žiadosť 
o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie, t. j. ostatné riadky v prehľade sú 
prázdne, je zrejmé, že zamestnávateľ tento prehľad nebol povinný podať. Správca dane vzhľadom na znenie  
§ 39 ods. 11 ZDP v takomto prípade pokutu za oneskorené podanie prehľadu neuloží.   
 
Ak zamestnávateľ podá oneskorene opravný prehľad, správca dane uloží sankciu za oneskorene podaný 
opravný prehľad v súlade s ustanoveniami daňového poriadku, pričom ustanovenie § 39 ods. 11 ZDP sa 
nepoužije. 
 

3. oddiel HLÁSENIE 
 
V súlade s § 49 ods. 2 ZDP hlásenie sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak ZDP 
neustanovuje inak. Túto lehotu nemožno predĺžiť.  
 
V súlade s § 2 písm. l) ZDP zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, ak ZDP neustanovuje inak. Podľa § 3 ods. 4 
až 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovným obdobím môže byť  
aj hospodársky rok. Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, 
ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom. Ustanovenie § 41 ods. 11 ZDP určuje pre právnické osoby zdaňovacie 
obdobie v súvislosti so zmenou zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v nadväznosti  
na povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Zmena účtovného obdobia  
na hospodársky rok u právnickej osoby ovplyvňuje lehotu na podávanie daňového priznania, ale neovplyvňuje 
lehotu na podávanie hlásenia. Z uvedeného vyplýva, že hlásenie sa podáva za zdaňovacie obdobie, ktorým je 
vždy kalendárny rok. 
 
Lehota na podanie hlásenia je v ZDP ustanovená v § 49 ods. 2. ZDP však ustanovuje aj inú lehotu na podanie 
hlásenia, a to v § 49 ods. 4, 5 a 7, ktorá sa vzťahuje na dedičov alebo daňovníkov, ktorí zrušujú stálu 
prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky.   
 
Ak zamestnávateľ podá hlásenie pred uplynutím zdaňovacieho obdobia, správca dane v súlade s ustanovením  
§ 39 ods. 9 písm. b) ZDP v nadväznosti na § 49 ods. 2 ZDP oznámi zamestnávateľovi, že podané hlásenie 
nezakladá právne účinky. V rámci súčinnosti správca dane upozorní zamestnávateľa, aby hlásenie podal 
v súlade s citovanými ustanoveniami ZDP, t. j. po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Uvedené neplatí,  
ak hlásenie bolo podané podľa § 49 ods. 4, 5, 7 ZDP, resp. hlásenie podal zamestnávateľ, ktorý po podaní 
hlásenia zanikol bez právneho nástupcu. 
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V súlade s § 39 ods. 12 ZDP hlásenie podľa § 39 ods. 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je 
platiteľom dane alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy  
zo závislej činnosti.  
 
Tlačivo hlásenia platné za zdaňovacie obdobie 2016 obsahuje päť častí. Ak zamestnávateľ podá hlásenie  
bez niektorej z týchto častí, podané hlásenie nie je úplné. Správca dane vyzve zamestnávateľa v súlade s § 17 
daňového poriadku v nadväznosti na § 39 ods. 11 ZDP, aby nedostatky hlásenia odstránil a to aj vtedy,  
ak zamestnávateľ niektorú z týchto častí nebol povinný vyplniť.  
 
Údaje uvedené v hlásení sú úhrnnými údajmi z prehľadov, ktoré zamestnávateľ podal správcovi dane  
za jednotlivé kalendárne mesiace bežného zdaňovacieho obdobia. Ak zamestnávateľ podá v priebehu roka 
správcovi dane opravný prehľad, do úhrnu v príslušných riadkoch hlásenia sa zahrnú údaje z tohto opravného 
prehľadu. Ak zamestnávateľ podá dodatočné hlásenie a zistí, že niektorý z prehľadov za toto zdaňovacie obdobie 
neobsahuje správne údaje, je povinný podať opravný prehľad do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho  
po mesiaci, v ktorom zistil túto skutočnosť. 
 
Príklad 2 
Zamestnávateľ podal dňa 7.3.2017 hlásenie za rok 2016, v ktorom údaje neboli úhrnnými údajmi z podaných 
prehľadov. Dôvodom bola tá skutočnosť, že zamestnávateľ v jednom mesiaci (marec 2016) nepodal prehľad.  
Má tento zamestnávateľ aj po podaní hlásenia za rok 2016 povinnosť podať prehľad za marec 2016? 
Skutočnosť, že v uvedenom prípade zamestnávateľ podal hlásenie za rok 2016, zamestnávateľa nezbavuje 
povinnosti podať prehľad týkajúci sa predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, resp. období, nakoľko lehota  
na podanie prehľadu v ZDP nie je obmedzená. Pokiaľ by zamestnávateľ v oneskorene podanom prehľade žiadal 
správcu dane vrátiť daňový bonus alebo zamestnaneckú prémiu, správca dane postupuje podľa § 35 ods. 7 ZDP, 
t. j. poukáže do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti, ktorá je súčasťou oneskorene podaného prehľadu.  

         
V súlade s § 39 ods. 11 ZDP na hlásenie sa vzťahujú aj ustanovenia osobitného predpisu (daňového poriadku) 
vzťahujúce sa na daňové priznanie, pričom hlásenie sa považuje za daňové priznanie, opravné hlásenie  
sa považuje za opravné daňové priznanie a dodatočné hlásenie sa považuje za dodatočné daňové priznanie 
podľa daňového poriadku.  
 
Ak má zamestnávateľ povinnosť podať hlásenie podľa § 39 ods. 9 ZDP, a v ustanovenej lehote ho nepodá, 
správca dane postupuje v súlade s § 15 ods. 2 daňového poriadku, t. j. vyzve ho na jeho podanie.  
 
Vzhľadom na ustanovenie § 39 ods. 11 ZDP a ustanovenia daňového poriadku, zamestnávateľovi vzniká 
povinnosť podať hlásenie aj vtedy, ak ho správca dane na jeho podanie vyzve podľa § 15 ods. 1 daňového 
poriadku (daňové priznanie je povinný podať každý, koho na to správca dane vyzve).  
 
Príklad 3 
Zamestnávateľ k 31.12.2015 ukončil pracovný pomer so všetkými zamestnancami. V januári 2016 posledný krát 
vyplatil zamestnancom zdaniteľný príjem. Zamestnávateľ prehľad za december 2015 a hlásenie za zdaňovacie 
obdobie 2015 podal v ustanovenej lehote. V marci 2016 vykonal zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov  
na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorým v apríli 2016 vyplatil daňový bonus vo výške ustanovenej v ZDP.  
Je tento zamestnávateľ povinný podať prehľad za marec 2016 a hlásenie za rok 2016?  
Keďže zamestnávateľ v zdaňovacom období 2016 nevyplácal príjmy zo závislej činnosti, v súlade  
s § 39 ods. 12 ZDP nie je za toto obdobie povinný podať prehľad a hlásenie. Zamestnávateľ však v apríli 2016 
vyplatil zamestnancom daňový bonus zo svojich prostriedkov, pričom o túto vyplatenú sumu môže požiadať 
správcu dane len prostredníctvom žiadosti, ktorá je súčasťou tlačiva prehľad za mesiac marec 2016.  
Ak zamestnávateľ podá prehľad za marec 2016 po lehote ustanovenej v § 49 ods. 2 ZDP, správca dane v tomto 
prípade sankciu za oneskorené podanie prehľadu neuloží. Aj napriek tomu, že zamestnávateľ nie je povinný 
podať hlásenie za rok 2016, správca dane je oprávnený tohto zamestnávateľa vyzvať na jeho podanie podľa § 15  
ods. 1 daňového poriadku, čím by zamestnávateľovi vznikla povinnosť podať hlásenie v lehote určenej vo výzve.  
Ak by zamestnávateľ hlásenie nepodal v lehote určenej vo výzve, správca dane uloží sankciu za oneskorené 
podanie hlásenia v súlade s ustanoveniami daňového poriadku.  
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170101#paragraf-48
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V súlade s § 39 ods. 15 ZDP, ak zamestnávateľ zistí po lehote na podanie hlásenia, že podané hlásenie je 
nesprávne alebo neúplné alebo jeho oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu alebo 
zamestnaneckej prémie, je povinný za príslušné zdaňovacie obdobie podať správcovi dane dodatočné hlásenie  
v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutočnosť zistil. 
Zamestnávateľ  môže zvýšiť alebo znížiť nárok na daňový bonus alebo zvýšiť alebo znížiť nárok  
na zamestnaneckú prémiu na základe dodatočného hlásenia, len ak uplatní skutočnosti, ktoré neboli predmetom 
daňovej kontroly.  
Dodatočné hlásenie podáva zamestnávateľ aj podľa § 16 daňového poriadku v nadväznosti na § 39 ods. 11 ZDP, 
pričom podľa tohto ustanovenia zamestnávateľ podáva aj  opravné hlásenie.  
 

4. oddiel TLAČIVÁ PODÁVANÉ DEDIČOM 
 
V súlade s § 49 ods. 4 ZDP ak daňovník, ktorý bol zároveň aj zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, zomrie, 
hlásenie a prehľad(y) za príslušnú časť roka je povinný podať dedič. Ak je dedičov viac, hlásenie a prehľad(y) 
podáva ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorý z nich hlásenie a prehľad(y) podá, 
určí ho správca dane. Ak je dedičom Slovenská republika, hlásenie a prehľad(y) sa nepodávajú. Hlásenie 
a prehľad(y) sa podávajú do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom správca dane môže túto lehotu  
na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia 
a prehľadu(ov) podľa tohto odseku.  
 
V súlade s § 49 ods. 5 ZDP, ak daňovník, ktorý bol zároveň aj zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane,   
pred svojím úmrtím mal povinnosť podať hlásenie a prehľad(y) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (jedno 
zdaňovacie obdobie, nie viac) a daň nebola vyrubená, je dedič, s výnimkou Slovenskej republiky, povinný podať 
hlásenie a prehľad(y) namiesto zomretého daňovníka do troch mesiacov po úmrtí daňovníka. Správca dane 
môže túto lehotu zo závažných dôvodov na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní  
pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia a prehľadu(ov) podľa tohto odseku.  
 
Ak dedič podá správcovi dane žiadosť, v ktorej žiada o predĺženie lehoty na podanie hlásenia a viacerých 
prehľadov za príslušnú časť roka (§ 49 ods. 4 ZDP), prípadne za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (§ 49 ods. 
5 ZDP), správca dane môže samostatným rozhodnutím dedičovi predĺžiť lehotu na podanie prehľadov  
za mesiace jedného zdaňovacieho obdobia a samostatným rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie hlásenia  
za jedno zdaňovacie obdobie.  
 
V súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov ak fyzická osoba (živnostník) zomrie (ďalej len „poručiteľ“), môžu v živnosti pokračovať  
až do skončenia konania o prejednaní dedičstva, napr. dedič alebo správca dedičstva, ktorého ustanovil súd 
(ďalej len „pokračovateľ v živnosti“). Ak pokračovateľ v živnosti vypláca zamestnancom zdaniteľné príjmy  
zo závislej činnosti (ide o mesiace po smrti daňovníka), dostáva sa do pozície zamestnávateľa, ktorý je platiteľom 
dane, a vzniká mu povinnosť podávať prehľady, resp. hlásenie v súlade s § 39 ods. 9 ZDP. Prehľady a hlásenia 
podávané pokračovateľom živnosti sú evidované na pokračovateľa v živnosti a v žiadnom prípade nie  
na poručiteľa.  
 

5. oddiel TLAČIVÁ PODÁVANÉ DAŇOVNÍKOM, KTORÝ ZRUŠIL STÁLU PREVÁDZKAREŇ  
 
V súlade s § 49 ods. 7 ZDP ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky  
a nemá iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť 
alebo nemá iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky, alebo nemá na území Slovenskej 
republiky organizačnú zložku, je povinný podať hlásenie najneskôr do troch kalendárnych mesiacov 
nasledujúcich po mesiaci, v ktorom zrušil stálu prevádzkareň.  
 
Príklad 4 
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zrušil stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky 3.5.2017. Dňa 
2.5.2017 posledný krát vyplatil zamestnancom príjem zo závislej činnosti za mesiac apríl 2017. V akej lehote má 
zamestnávateľ podať prehľad za apríl 2017 a hlásenie za rok 2017 za zrušenú stálu prevádzkareň? 
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Zamestnávateľ, ktorý zrušil stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky 3.5.2017, podá hlásenie za rok 
2017 (časť roka) v súlade s § 49 ods. 7 ZDP najneskôr do 31.8.2017. ZDP osobitne neupravuje podávanie 
prehľadu v prípade zrušenia stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, preto tento zamestnávateľ podá 
prehľad za apríl 2017 v lehote ustanovenej v § 49 ods. 2 ZDP, t. j. do konca mája 2017.  
 
 

6. oddiel TLAČIVÁ PODÁVANÉ SPRÁVCOM KONKURZNEJ PODSTATY 
 

V súlade s § 159 daňového poriadku v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu pri správe daní  
za daňový subjekt koná správca v konkurznom konaní. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu sa 
na správcu v konkurznom konaní vzťahujú ustanovenia daňového poriadku a osobitných predpisov, ktoré 
upravujú práva a povinnosti daňového subjektu. Takýmto predpisom je aj ZDP. Daňové priznania, daňové 
doklady a iné písomnosti, ktoré majú význam pre určenie práv a povinností daňového subjektu alebo iných osôb 
podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov, vyhotovené správcom v konkurznom konaní namiesto 
daňového subjektu sa považujú za doklady vyhotovené daňovým subjektom. Z uvedeného vyplýva, že v čase  
od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu prehľad a hlásenie vyhotovuje a správcovi dane predkladá správca 
v konkurznom konaní. 
 
Obdobný postup platí aj v prípade, ak spoločnosť vstúpila do likvidácie, kde prehľad a hlásenie vyhotovuje 
a správcovi dane predkladá likvidátor, nakoľko ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť 
štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti podľa § 72 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). V ZDP nie je ustanovená iná lehota na podanie 
hlásenia alebo prehľadu v prípade, ak spoločnosť vstúpi do likvidácie.  
  

7. oddiel TLAČIVÁ PODÁVANÉ INOU OSOBOU PRI ZLÚČENÍ, SPLYNUTÍ ALEBO ROZDELENÍ 
SPOLOČNOSTI  

 
ZDP špecificky neustanovuje podanie hlásenia alebo prehľadov v prípade zániku spoločnosti s právnym 
nástupníctvom.  
 
Ak právny nástupca zaniknutej spoločnosti v lehote ustanovenej v § 49 ods. 2 ZDP nepodá hlásenie a prehľady 
za zaniknutú spoločnosť, správca dane je oprávnený vyzvať právneho nástupcu na podanie týchto tlačív.  
 
Príklad 5 
Dňa 31.5.2017 spoločnosť A zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou B. Spoločnosť B v  júni 2017 
vyplatila za mesiac máj mzdu svojim zamestnancom, ale aj zamestnancom, ktorých prevzala od spoločnosti A. 
Právny nástupca (spoločnosť B) podá v mesiaci jún 2017 prehľad za kalendárny mesiac máj 2017, v ktorom 
uvedie svoje identifikačné údaje, a úhrnné údaje týkajúce sa miezd vyplatených za máj všetkým zamestnancom. 
Po uplynutí zdaňovacieho obdobia do konca apríla 2018 je právny nástupca povinný podať hlásenie  
za zdaňovacie obdobie 2017. ZDP priamo neustanovuje, aby právny nástupca v hlásení uviedol  
aj úhrnné údaje z prehľadov podaných zaniknutou spoločnosťou za kalendárne mesiace január až apríl 2017,  
ale vzhľadom na § 15 daňového poriadku a na poučenie na vyplnenie hlásenia, podľa ktorého údaje v hlásení sú 
úhrnnými údajmi z prehľadov, by mala spoločnosť B za zdaňovacie obdobie 2017 podať dve hlásenia. Jedno 
hlásenie za zaniknutú spoločnosť A, v ktorom uvedie úhrnné údaje z podaných prehľadov za január až apríl 
2017, druhé hlásenie za seba, v ktorom uvedie úhrnné údaje z podaných prehľadov spoločnosťou B za mesiace 
január až december 2017.  
 
 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
                   Odbor daňovej metodiky 

     September 2017 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20170101#paragraf-72

